
 
 

 
 

Správa o aktivitách KIC SvF v rokoch 2007 - 2010 
 
Po úspešnej realizácii kompletnej rekonštrukcie priestorov a modernizácie technického a 
počítačového vybavenia Knižnice a informačného centra SvF, ako hlavného investičného 
zámeru Stavebnej fakulty STU v roku 2003, sa KIC stala jednou z najmodernejších a 
najprogresívnejších akademických knižníc na Slovensku a do súčasnosti je významnou 
inšpiráciou pre modernizáciu ďalších akademických a vedeckých knižníc na Slovensku.  
 
V roku 2009, šesť rokov po otvorení moderných priestorov KIC, sa podarilo úspešne 
zrealizovať poslednú fázu interiérovej úpravy a zariadenia 2. poschodia študovne KIC. 
Zriadením špecializovaných zón knižnice pre individuálne štúdium a pre odbornú prípravu 
s laptopmi sa výrazne zvýšila kapacita študovne a komfort používateľov, čo sa prejavuje nielen 
v zvýšenej návštevnosti Knižnice a informačného centra SvF STU, ale aj v predĺžení 
priemernej dĺžky jednotlivých návštev študentov v priestoroch KIC.  
 

 
 

Foto: 16.12.2010 – zóna pre individuálne štúdium / odbornú prípravu s laptopmi - poschodie študovne KIC 
 
 

V roku 2010 sme zaznamenali nečakaný vysoký nárast návštevnosti študovne, ktorá úzko 
súvisí s obľubou špecializovaných zón KIC s prípojkami na laptopy na 2. poschodí študovne, 
kedy sa nárast používateľov oproti minulému roku 2009 zvýšil o 16 718 používateľov, čo 
predstavuje nárast viac ako 50% všetkých používateľov študovne v roku 2009. 
 
Ak bude trend zvyšujúcej návštevnosti a záujmu o služby KIC naďalej stúpať takýmto tempom, 
pravdepodobne si nasledujúce obdobie vyžiada potrebu regulácie návštevnosti na maximálny 
počet súčasne študujúcich študentov, prípadne blokovanie časti miest študovne na miesta 
viazané rezerváciou na objednaný čas a dátum, inak KIC kapacitne prestane vyhovovať. 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
Foto: 16.12.2010 – zóny pre individuálne štúdium / odbornú prípravu s laptopmi - poschodie študovne KIC 
 
 
Trend zvyšujúceho záujmu je dôkazom úspešnej realizácie projektu modernizácie akademickej 
knižnice na Stavebnej fakulte STU, ktorá sa stala živým centrom vzdelávania a zmysluplného 
využívania voľného času študentov pred / po výuke a v prestávkach medzi blokmi výuky.  
 

 
 

Foto 16.12.2010 – veľkokapacitná študovňa KIC pri plnom vyťažení 
 
 
Knižnica a informačné centrum Stavebnej fakulty STU je moderná knižnica s tvorivou 
akademickou atmosférou a vysokou návštevnosťou a stala sa centrom individuálneho 
vzdelávania, akými sú moderné vysokoškolské knižnice významných zahraničných univerzít.  
 
 
 



 
 
 

 
Prehľad návštevnosti študovne KIC v rokoch 2007 -  2010 

 
 Mesiac/Rok 2007 2008 2009 2010 

September 934 1 617 1 575 3 454 
Október  5 267 5 204 5 364 7 405 

November 4 143 4 767 5 286 6 754 
December 3 331 3 572 3 988 4 637 

Zimný  
semester 

Január 3 419 1 898 1 492 2 069 
Február 4 138 2 751 2 836 4 026 
Marec 4 457 3 031 4 391 7 147 
Apríl 3 613 3 777 2 556 5 053 
Máj 3 568 3 177 3 156 5 960 

Letný  
semester 

Jún 1 934 1 580 1 352 2 209 
 Spolu 34 804 31 374 31 996 48 714 

 
 

Prehľad návštevnosti študovne KIC podľa semestrov v rokoch 2007 -  2010 
 

  2007 2008 2009 2010 
Zimný 
semester 17 094 17 058 17 705 24 319 

Letný 
semester 17 710 14 316 14 291 24 395 

Spolu 34 804 31 374 31 996 48 714 
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Knižnica a informačné centrum SvF z dôvodu zvýšeného záujmu študentov o služby KIC 
predĺžila prevádzkové hodiny študovne a výpožičného oddelenia. 
 
Otváracie hodiny študovne a databázového centra KIC predĺžila od 1.10.2009 v rozsahu od 
8.00 – 18.00 hod. nepretržitej prevádzky. Otváracie hodiny výpožičného oddelenia KIC 
predĺžila v rozsahu od 8.00 – 15.00 hod. nepretržitej prevádzky.  
 
 



 
 
 
Nepretržitá prevádzka služieb študovne predstavuje 46 hodín týždenne a prevádzka 
výpožičného oddelenia predstavuje 34 hodín týždenne, čím sa KIC zaradila medzi akademické 
knižnice na Slovensku s najdlhšou prevádzkou pre študentov a pedagógov.  
 
Návštevnosť študovne KIC dosiahla v rokoch 2007 - 2010 spolu 146 888 používateľov.  
 
Vzhľadom na to, že uvedená štatistika návštevnosti neobsahuje obdobie letných prázdnin 
s menšiu návštevnosťou a zahŕňa len tých študentov, ktorí sa pri svojom príchode zapíšu do 
evidencie a tvoria cca 60% reálnych používateľov, odhadovaná reálna návštevnosť študovne 
KIC za obdobie rokov 2007 – 2010 v skutočnosti dosiahla návštevnosť minimálne 250 000 
študentov - štvrť milióna používateľov, čo je návštevnosť porovnateľná s veľkými 
vedeckými knižnicami ako Univerzitná knižnica v Bratislave a určite vyššia ako CVTI SR. 
 
 

Prehľad návštevnosti výpožičného oddelenia KIC v rokoch 2007 -  2010 
 

 
 

 2007 2008 2009 2010 Spolu 
výpožičky 11216 11174 11582 11586 45558 

vrátené 10040 10021 9852 9029 38942 
návštevnosť 9077 9207 9183 9021 36488 
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Služby KIC pre pedagogických a výskumných pracovníkov v rokoch 2007 - 2010 
 
Knižnica a informačné centrum zabezpečuje knižničné procesy centrálne pre celú fakultu 
a okrem služieb pre študentov poskytuje širokú škálu služieb aj pre pedagógov, výskumných 
pracovníkov a doktorandov. Počas obdobia rokov 2007 - 2010 tejto významnej cieľovej 
skupine KIC priebežne poskytovala adresné služby podľa ich odbornej špecializácie: 
 
-     zabezpečenie komfortného a nepretržitého prístupu do zahraničných databáz 

- zabezpečenie bezplatných skúšobných prístupov do zahraničných databáz 

- sledovanie ohlasov pedagogických a výskumných pracovníkov v citačných databázach 

- poskytovanie rešerší k výskumným úlohám a grantom a k medzinárodným projektom 

- zasielanie adresných mailov o nových odborných publikáciách, časopisoch, databázach  

a informačných zdrojoch podľa špecializácie 

- školenia pre študentov PhD štúdia o možnostiach získavania informácií, rešerší a plných textov 

publikácií prostredníctvom elektronických databáz a služieb poskytovaných KIC Stavebnej fakulty 

- prieskum potrieb a požiadaviek návštevníkov študovne a knižnice (dotazníky, web KIC) 

-  centrálne objednávanie periodík / evidencia knižného fondu pre katedry a pracoviská SvF 

-   zabezpečovanie cenových ponúk pre nákup odbornej literatúry na základe požiadaviek katedier 

-     medziknižničná výpožičná služba  a medzinárodná medziknižničná výpožičná služba 

- elektronické doručovanie dokumentov – Document Delivery Service 

- organizovanie odborných prezentácií databáz priamo zahraničnými školiteľmi 

-     školenia na mieru pre katedry / pracoviská SvF podľa konkrétnych požiadaviek (databázy,    

      vyhľadávanie vedeckých informácií, vyhľadávanie citácií, zdroje pre konkrétny odbor, a pod.) 

-     evidencia publikačnej činnosti pracovníkov a doktorandov SvF do databázy EPC STU / CREPČ SR 

-     evidencia ohlasov na publikačnú činnosť pracovníkov SvF do databázy EPC STU / CREPČ SR 

 
 
Knižnica a informačné centrum sprístupnila od 1. júna 2009 novú elektronickú referenčnú 
službu „Spýtajte sa knižnice“ pre študentov, pedagógov, aj odbornú verejnosť 
prostredníctvom online webového formulára na hlavnej webstránke Stavebnej fakulty STU: 
http://www.svf.stuba.sk/generate_page.php?page_id=3825
 
Pracovníci KIC priebežne poskytujú odpovede na žiadosti o informácie, týkajúce sa odborných 
publikácií, získavania informácií z odborných databáz, mnohých špecializovaných služieb, ale 
aj všeobecné informácie o fakulte, knižnici, prípadne o službách iných slovenských a 
zahraničných knižníc.  
 
Digitálna referenčná služba je štandardom v moderných zahraničných knižniciach a KIC SvF 
sa jej zavedením zaradila medzi prvé slovenské knižnice. 
 
 
 
 
 
 

http://www.svf.stuba.sk/generate_page.php?page_id=3825


 
 
 
Aktivity KIC SvF pre zvyšovanie informačnej gramotnosti / vyhľadávania v databázach 
 
Knižnica a informačné centrum SvF sa vzhľadom na zvýšený počet dostupných odborných 
online databáz a moderné informačné trendy snaží aktívne pôsobiť v oblasti zvyšovania 
informačnej gramotnosti cieľových skupín študentov a doktorandov a tým zlepšovať ich 
pripravenosť pre dosahovanie kvalitných výsledkov vo výuke a vedeckých výstupoch. 
 
KIC SvF v roku 2009 realizovala pilotný ročník série informačných seminárov pre 
študentov prvého ročníka na dobrovoľnej báze. V spolupráci so študijným oddelením bola 
zaslaná prihláška na kurz každému prijatému záujemcovi o štúdium na Stavebnej fakulte STU. 
O absolvovanie komplexného informačného seminára KIC v dĺžke 3 hodín prejavilo záujem na 
začiatku školského roka 2009 / 2010 celkom 100 študentov 1. ročníka bakalárskeho štúdia,  
o druhý ročník informačných seminárov v školskom roku 2010 / 2011 prejavilo záujem dvakrát 
viac študentov – v počte 200, čo predstavuje 100%-ný nárast záujmu zo strany študentov. 
 
Informačné semináre „Získavanie odborných informácií na vysokej škole“ sú obsahovo 
zamerané na služby akademických a vedeckých knižníc, návody na ako získať odbornú 
literatúru potrebnú pre štúdium na VŠ, ako vyhľadávať v katalógoch knižníc, ako sa orientovať 
v širokej ponuke odborných elektronických databáz a archíve plných textov časopisov 
a zborníkov z produkcie odbornej stavebníckej databázy ASCE Research Library od roku 1995 
- 2009, ktorej licenčné poplatky hradí SvF zo svojich finančných zdrojov už piaty rok. 
 
Knižnica a informačné centrum SvF na základe progresívneho prístupu vedenia Stavebnej 
fakulty STU k moderným princípom prípravy doktorandov na vedeckú dráhu mohla v zimnom 
semestri 2009 / 2010 tiež realizovať pilotný ročník výuky predmetu Metodológia vedeckej 
práce, časť 1: Získavanie a uchovávanie vedeckých informácií pre študentov prvého 
ročníka doktorandského štúdia v rámci študijných osnov. 
 
V zimnom semestri školského roka 2010 / 2011 úspešne prebehol druhý ročník výuky PhD.  
Garantom a predášateľom predmetu Získavanie a uchovávanie vedeckých informácií je 
Ing. Silvia Stasselová, vedúca Knižnice a informačného centra SvF. 
 
Výuka predmetu prebieha v 6 výkových celkoch: 
 
-  Sieť knižníc, služby knižníc a odporúčané knižnice 
-  Spôsoby získavania vedeckej a odbornej literatúry 
-  Spôsoby získavania vedeckých a odborných časopisov
-  Odborné databázy a vyhľadávanie odborných informácií 
-  Citačná databázy Web of Knowledge a jej súčasti Current Contents, Jornal Citation Report, impact    
   faktor odborných časopisov 
-  Citačná databáza SCOPUS a jej nástroje, tipy na tvorbu prezentácií a video ukážky štýlov   
   prednášania a výkladu odborných tém rôznymi svetovými vedcami a odborníkmi 
 
V závere prvého semestra výuky dostali študenti 1. ročníka doktorandského štúdia priestor pre 
vyjadrenie svojej spokojnosti s absolvovaným pilotným ročníkom predmetu / vyjadrenie svojich 
názorov. Respondenti sa formou dotazníka písomne vyjadrili spolu 15 otázkam Knižnice 
a informačného centra SvF. Na niektoré zásadné otázky odpovedali nasledovne: 
 
 



 
Prosím vyjadrite svoj názor na obsahovú stránku predmetu: 

5 dozvedel / la som sa 100% nových poznatkov 
6 doplnil / la som si viac ako 90% nových poznatkov 

16 doplnil / la som si viac ako 70% nových poznatkov 
9 doplnil / la som si viac ako 50% nových poznatkov 
3 doplnil / la som si viac ako 30% nových poznatkov 
2 nedozvedel / la som sa nič nové 

Predmet „Získavanie a uchovávanie vedeckých informácií“ považujete pre Vaše štúdium 
  Vašu vedeckú prípravu za: 

5 nepostrádateľný 
17 veľmi užitočný 
17 užitočný 

2 zbytočný 
 
Váš odkaz vedeniu fakulty za pilotný rok predmetu „Metodológia vedeckej práce – 
„Získavanie a uchovávanie vedeckých informácií“: 
13 uvítal / la by som výuku k ďalším témam aj vo vyššom ročníku PhD pred  

 prípravou dizertačnej práce 
25 výborný nápad, určite ho odporúčam aj pre ďalších prvákov PhD 

5 zbytočný predmet, nepovažujem ho za potrebný 

Aký je Váš názor na súčasné knižnice po absolvovaní výuky: 

39 sú to stále potrebné inštitúcie aj v čase internetu 
1 sú to nepotrebné inštitúcie, všetko je na webe 

Aký je Váš názor na profesiu knihovníka po absolvovaní výuky: 

34 prekvapilo ma, že je to moderné dynamické povolanie 
6 je to nudné neinvenčné povolanie 

Ako by ste hodnotil / la Knižnicu a informačné centrum SvF: 

0 nie je potrebná, ja som KIC počas štúdia nikdy nepotreboval / la 
8 je v dostatočnej kvalite, vrátane priestorov a knižných fondov 

18 priestor je dostatočne vybavený, ale vedenie by malo viac investovať do nákupu  
 knižných fondov 

18 priestor KIC vzhľadom na vysokú návštevnosť nie je dostačujúci, KIC by  

 
mala expandovať a poskytnúť viac komfortu, napríklad zóny pre skupinovú prácu 
študentov, izolované tiché priestory, audio / video boxy na individuálnu výuku jazykov, 
samoobslužné skenovanie dokumentov, prípadne doplňte: 

1 ..........krátke otváracie hodiny......................................... 
 
O výsledkoch úspešného informačného vzdelávania na Stavebnej fakulte STU bol v roku 2010 
publikovaný článok v odbornom knihovníckom časopise IT Lib a  je evidovaný v databáze 
publikačnej činnosti pracovníkov SvF v kategórii:   
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch / ADF 1 
Stasselová, Silvia: Výsledky informačného vzdelávania študentov a doktorandov na Stavebnej fakulte 
STU (Štúdia z prostredia akademickej praxe) 
In: IT Lib – Informačné technológie a knižnice. - ISSN1335-793X. – Roč. 14, č. 1 (2010), s. 31-37 
Dostupné na internete: <http://www.cvtisr.sk/itlib/itlib101/stasselova.htm> 
 
Progresívnym zaradením odborného predmetu do študijných osnov doktorandského štúdia sa 
Stavebná fakulta STU stala jednou z pilotných fakúlt na Slovensku s uvedeným 
špecializovaným predmetom pre doktorandov a je zdrojom inšpirácie pre ďalšie fakulty 
a akademické knižnice na Slovensku.   

http://www.cvtisr.sk/itlib/itlib101/stasselova.htm


 
 

Ponuka KIC v oblasti databáz / elektronických informačných zdrojov 
v rokoch 2007 - 2010 

 
Knižnica a informačné centrum SvF poskytuje študentom, pedagógom a výskumným 
pracovníkom fakulty širokú škálu titulov odborných databáz a elektronických informačných 
zdrojov on-line, priamo prostredníctvom IP adries počítačov databázového centra KIC a 
prostredníctvom IP adries všetkých počítačov na katedrách a pracoviskách SvF. 
 
Knižnica a informačné centrum Stavebnej fakulty STU v rokoch 2007 - 2010 sprístupňovala 
nasledovné tituly databáz a elektronických informačných zdrojov: 
 
Zahraničná odborná databáza predplatená z vlastných prostriedkov SvF: 
 
- ASCE Research Library – plnotextová online databáza American Society of Civil Engineers - 

fakultná licencia, hradená z finančných prostriedkov Stavebnej fakulty STU. 
 V roku 2006 bolo veľkým odborným prínosom zakúpenie licencie plnotextovej vedeckej knižnice 
ASCE (American Society of Civil Engineers - Zväz amerických stavebných  inžinierov), ktorá 
poskytuje online prístup k zborníkom ASCE a k archívom plných textov 32 kľúčových časopisov z 
oblasti stavebníctva, z toho väčšinu karentovaných. Prístup k  plným textom všetkých článkov z 
titulov uvedených časopisov a zborníkov konferencií ASCE je min. 15 rokov spätne, vrátane 
kompletnej produkcie vedeckých zborníkov ASCE až do najnovších vydaní z roka 2010. 
 
Pre zvýšenie informovanosti a využívanosti databázy ASCE Research Library zriadila KIC 
o databáze samostatnú podstránku na hlavnej webstránke SvF s linkami do obsahu 
databázy: http://www.svf.stuba.sk/generate_page.php?page_id=2099

 
 
Zahraničné odborné databázy dostupné v rámci národných licencií / licencií STU: 

 
Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – od roku 2008 
zabezpečuje prístup k elektronickým informačným zdrojom pre všetky slovenské univerzity 
v rámci projektu Ministerstva školstva SR a koordinátora projetu CVTI SR. KIC SvF všetky 
uvedené databázy propaguje postermi, prostredníctvom webu a poskytuje školenia: 
 

- ACM / Association for Computing Machinery - celonárodná licencia v rámci projektu NISPEZ 
- APS Journals - celouniverzitná licencia z prostriedkov STU 
-  Engineering Village 2 - celouniverzitná licencia z prostriedkov STU 
-  IEEE/IET Electronic Library (IEL) - celonárodná licencia v rámci projektu NISPEZ 
-  Knovel - celonárodná licencia v rámci projektu NISPEZ 
-  ProQuest Central - celonárodná licencia v rámci projektu NISPEZ 
-  ScienceDirect - celonárodná licencia v rámci projektu NISPEZ 
-  SCOPUS - celonárodná licencia v rámci projektu NISPEZ 
-  SPRINGERLink - celonárodná licencia v rámci projektu NISPEZ 
-  Web of Knowledge - celonárodná licencia v rámci projektu NISPEZ 
-  Wiley InterScience - celonárodná licencia v rámci projektu NISPEZ 
-  Elektronische Zeitschriftenbibliothek - prístup k plným textom 61 000 titulov voľne  

 prístupných   aj licencovaných titulov odborných elektronických časopisov. 
 

 
 
 

http://www.svf.stuba.sk/generate_page.php?page_id=2099


 
 
 

Bezplatné skúšobné prístupy KIC do databáz v rokoch 2007 - 2010 
 

KIC SvF pravidelne oslovuje producentov zahraničných odborných databáz a vydavateľstvá 
odbornej literatúry v elektronickej forme so žiadosťou o bezplatný skúšobný prístup na obdobie 
1 mesiaca, alebo dlhšieho obdobia, pre všetkých študentov a pedagógov fakulty 
prostredníctvom počítačov databázového centra KIC, alebo prostredníctvom IP adries 
počítačov priamo na katedrách / pracoviskách SvF, čím sa bez akýchkoľvek finančných 
nárokov bezplatne zvyšuje objem dostupných kvalitných odborných a vedeckých informácií. 
 
V rokoch 2007 - 2010 mohli študenti a pedagógovia SvF aktívne využiť nasledovné bezplatné 
skúšobné prístupy prostredníctvom ponuky KIC, ktoré za objem sprístupnených informácií, dát 
a plných textov predstavujú spolu finančnú úsporu v hodnote niekoľkých desiatok tisíc EUR: 
 
- databáza svetových hospodárskych informácií Factiva (február 2007) 

- databáza CSA Illumina (marec 2007) 

- online novinový portál Library Press Display (marec 2007) 

- kolekcia e-books vydavateľstva Elsevier (jún 2007) 

- citačná databáza WoK Conference Proceedings Citation Index (február 2009) 

- elektronický časopis vydavatelstva AAAS Science Online (november 2007 – január 2008) 

- elektronická knižnica IEEE/IEL (máj 2008) 

- databáza spoločnosti Elsevier Science Publisher GEOBASE (október 2008) 

- databáza Gale Military & Intelligence Database (on-line prístup do 30.6.2011) 

- databázy Research Starters (Research Starters Education a Research Starters Business) – 

obohatenie licencovanej databázy EBSCO (prístup do 30. júna 2009) 

- databáza EBSCO Polymer Library (marec 2009) 

- databázy EBSCO INSPEC a Computer & Applied Sciences Complete (apríl 2009 – máj 2009) 

-  databáza spoločnosti American Geological Institute GeoRef (jún 2009) 

 databáza z oblasti životného prostredia GREENR (október 2009) 

-  online informačné zdroje na podporu vedy a výskumu Community of Science – COS  
 (september 2009 – november 2009) 

- RefWorks - komplexný on-line systém pre zhromažďovanie a správu informácií z literatúry, www 

stránok a databáz, integrovaný vo väčšine e-zdrojov (máj 2010) 

- databáza ProQuest Dissertations & Thesis (máj 2010) 

- databáza IWA / International Water Association – prístup k plným textom  (november 2010) 

- databáza ebrary Academic Complete – prístup k plným textom 50 000 odborných monografií 

v elektronickej podobe (november 2010) 

 

 

 



 

 
 

Evidencia publikačnej činnosti a ohlasov pracovníkov SvF STU v rokoch 2007 - 2010 
 

Okruh odborných činností Knižnice a informačného centra SvF sa na základe platnej smernice 
Ministerstva školstva SR z roku 2005 a jej následných aktualizácií výrazne rozšíril o kompletnú 
agendu bibliografickej registrácie a systematického budovania databázy Evidencie publikačnej 
činnosti a ohlasov pracovníkov STU, z ktorej sa priebežne importujú dáta do Celoštátneho 
registra publikačnej činnosti na Slovensku - CREPČ. Počet publikácií v databáze CREPČ a ich 
kvalita je jedným z hodnotiacich kritérií pri prideľovaní rozpočtu vysokým školám na Slovensku. 
 
Stavebná fakulta STU má v porovnaní s ostatnými fakultami Slovenskej technickej 
univerzity najvyšší podiel publikačnej činnosti a ohlasov, čo pre KIC predstavuje náročnú 
úlohu pri prevádzke s extrémne vysokou návštevnosťou a záujmom služby KIC. 
 

 
Počet záznamov evidencie publikačnej činnosti pracovníkov SvF v rokoch 2007 - 2010 

 
 2007 2008 2009 2010 2007 - 2010 

Dotované 
kategórie 1112 998 1316 1335* 4761 

Všetky 
kategórie 1501 1317 1518 1544* 5880 

* záznamy za rok 2010 + za rok 2009, ktoré boli zaevidované po 31.10.2009 – stav k 16.12.2010 
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Počet záznamov ohlasov publikačnej činnosti pracovníkov SvF v rokoch 2007 - 2010 
 

 2007 2008 2009 2010 
o1 443 480 449 329 
o2 9 2 26 2 
o3 134 114 148 35 
o4 206 188 218 92 

Spolu 792 784 841 458 

 
 o1 - Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science           
  a databáze Scopus 
 o2 -  Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science    
  a databáze Scopus 
 o3 -  Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 
 o4 - Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 



 
 
 
 

Graf počtu ohlasov publikačnej činnosti pracovníkov SvF v rokoch 2007 - 2010 
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Nárast počtu ohlasov publikačnej činnosti pracovníkov SvF v rokoch 2007 - 2010 

 
 SvF 

k 15.12.2008 
SvF 

k 15.12.2009 
SvF 

k 15.12.2010 
o1 1055 1577 2375 
o2 10 13 41 
o3 83 259 476 
o4 125 405 773 

Spolu 1273 2254 3665 

 
 o1 - Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science   
  a databáze Scopus 
 o2 -  Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science    
  a databáze Scopus 
 o3 -  Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 
 o4 - Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 
 

 
Graf nárastu počtu ohlasov publikačnej činnosti pracovníkov SvF v rokoch 2007 - 2010 
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Propagácia KIC SvF a služieb moderných knižníc v médiách v rokoch 2007 - 2010 
 

Knižnica a informačné centrum SvF STU sa v marci 2008 stala prvou akademickou knižnicou na 
Slovensku (a v strednej Európe), ktorá uverejnila svoju video prezentáciu na svetovom serveri 
YouTube. KIC SvF tak inšpirovala ďalsie knižnice, aby využívali informačné technológie na 
propagovanie svojich služieb, a tým aj svojich univerzít a fakúlt.  
Stasselová, Silvia: Knižnica a informačné centrum Stavebnej fakulty STU. Predstavenie knižnice 
po komplexnej modernizácii priestorov a služieb v študentskom akademickom magazíne v roku 2003. 
In: YouTube, 2008 
Dostupné na internete: http://www.youtube.com/watch?v=1yFuV95w-9Q
 
Vedúca KIC SvF, Ing. Silvia Stasselová, bola pozvaná do diskusnej relácie Téma, spolu s ďalšími 
zástupcami slovenských knižníc, vo večernom vysielaní TV Centrum. Veľký priestor bol 
venovaný modernizácii Knižnice a informačného centra SvF v roku 2003, a ďalším plánom rozvoja KIC 
v najbližšom období. Premiéra relácie bola odvysielaná na záver Týždňa slovenských knižníc 14. 3. 
2008, a je dostupná v archíve TV na internete. 
Kniha a knižnice – diskusná relácia za účasti Ing. Silvie Stasselovej a zástupcov slovenských knižníc 
In: TV Centrum, relácia Téma, 14.3.2008, 18.3.2008, 19.3.2008. Dostupné na internete:  
http://www.televiziacentrum.sk/pages/relacie/tema-archiv.php?title=tema_kniha_a_kniznice
 
Vedúca KIC SvF, Ing. Silvia Stasselová, bola dňa 4.10.2008 pozvaná ako hosť do štúdia spravodajskej 
televízie TA3. Témou rozhovoru bol súčasný  stav slovenských knižníc, vrátane akademických knižníc 
na slovenských univerzitách. Záznam relácie je dostupný v archíve TA3.
Rozhovor s Ing. Silviou Stasselovou o stave slovenských knižníc 
In: Spravodajská televízia TA3, 4.10.2008, 17:56 hod. 
Dostupné na internete: http://www.ta3.com/sk/reportaze/99805_host-v-studiu-stav-slovenskych-kniznic
 
V denníku SME, v prílohe Škola a rodina, bol dňa 17.10.2008 v článku "Vysokoškolákom dnes hrozí 
informačný šum" venovaný priestor Knižnici a informačnému centru SvF STU, a rozhovoru redaktorky 
SME s vedúcou KIC SvF. 
Vysokoškolákom hrozí informačný šum – interview s Ing. Silviou Stasselovou 
In: Denník SME. – 17.10.2008 
Dostupné na internete: http://www.sme.sk/c/4129158/aj-citanie-moze-byt-carovne.html
 
Knižnice obsluhujú šesť generácií používateľov - rozhovor s Ing. Silviou Stasselovou na tému 
poslania knižníc v informačnej spoločnosti. 
In: Denník SME. – 12.12.2009. Dostupné na internete:  
< http://www.sme.sk/c/5151644/kniznice-obsluhuju-sest-generacii-uzivatelov.html
 
 
Slovenský rozhlas – Rádio Slovensko 
 
Rozhovor o súčasnom stave slovenského knihovníctva s hosťami v štúdiu – Ing. Silviou 
Stasselovou  a Mgr. Monikou Lopušanovou, riaditeľkou Odboru múzeí, galérií a knižníc MK SR. 
In: Slovenský rozhlas, Rozprávkové Rádio Slovensko pri príležitosti Noci s Andersenom na Slovensku,  
3.4.2009, 17:10 hod. 
Dostupné na internete: 
http://www.slovakradio.sk/inetportal/web/index.php?lang=1&stationID=1&page=showNews&id=65955
 
Rozhovor so zástupcami slovenského knihovníctva – Ing. Silvia Stasselová (KIC SvF STU) 
a Doc. PhDr. Pavol Rankov (Katedra knižničnej a informačnej vedy FFUK) 
In: Slovenský rozhlas, Rádio Slovensko: Zrkadlenie - publicistický kultúrny magazín, 28.8.2010, 20:00 
hod. Dostupné na internete: 
http://www.rozhlas.sk/inetportal/web/index.php?lang=1&stationID=1&page=showRelacia&id=223&statio
nID=1
 

http://www.youtube.com/watch?v=1yFuV95w-9Q
http://www.televiziacentrum.sk/pages/relacie/tema-archiv.php?title=tema_kniha_a_kniznice
http://www.ta3.com/sk/reportaze/99805_host-v-studiu-stav-slovenskych-kniznic
http://www.sme.sk/c/4129158/aj-citanie-moze-byt-carovne.html
http://www.sme.sk/c/5151644/kniznice-obsluhuju-sest-generacii-uzivatelov.html
http://www.slovakradio.sk/inetportal/web/index.php?lang=1&stationID=1&page=showNews&id=65955
http://www.rozhlas.sk/inetportal/web/index.php?lang=1&stationID=1&page=showRelacia&id=223&stationID=1
http://www.rozhlas.sk/inetportal/web/index.php?lang=1&stationID=1&page=showRelacia&id=223&stationID=1


 
 

 
Publikačná činnosť KIC SvF v rokoch 2007 - 2010 

 
 
ADF  Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch 
ADF 1 
Stasselová, Silvia: Výsledky informačného vzdelávania študentov a doktorandov na Stavebnej fakulte 
STU (Štúdia z prostredia akademickej praxe) 
In: IT Lib – Informačné technológie a knižnice. - ISSN1335-793X. – Roč. 14, č. 1 (2010), s. 31-37 
Dostupné na internete: <http://www.cvtisr.sk/itlib/itlib101/stasselova.htm> 
 
AFD  Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 
 
AFD1 
Stasselová, Silvia: Súčasnosť a perspektívy mediálne najúspešnejšieho podujatia na podporu čítania 
na Slovensku. 
In: Školské knižnice ako informačné a kultúrne centrá škôl : 4. medzinárodná konferencia, Bratislava, 
SR, 13.5.2010. - Bratislava : Slovenská pedagogická knižnica, 2010. - ISBN 978-80-970092-2-9. - 
S. 47-62 

AFD2 
Stasselová, Silvia: Kompetencie knihovníkov a informačných profesionálov v medzinárodnom kontexte. 
In: Úloha knižnice v rozvoji kľúčových kompetencií jednotlivca : Zborník príspevkov z odborného 
seminára, Banská Bystrica, SR, 22.4.2009. - Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica v Banskej 
Bystrici, 2009. - ISBN 978-80-89388-09-7. - S. 54-68 
 
 
BDF  Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch 
BDF1 
Stasselová, Silvia: E-služby v knižniciach - editoriál. 
In: Itlib. Informačné technológie a knižnice. - ISSN 1335-793X. - Roč. 12, č. 3 (2008), s. 3-4 
 
BDF2 
Stasselová, Silvia: Päť ročníkov mediálne najúspešnejšieho podujatia na podporu čítania detí na 
Slovensku : Noc s Andersenom na Slovensku v rokoch 2006 - 2010. 
In: Knižnica. - ISSN 1335-7026. - Roč. 11, č. 9 (2010), s. 24-40 
 
BDF3 
Stasselová, Silvia: 90 rokov Univerzitnej knižnice v Bratislave. Príhovor Silvie Stasselovej. 
In: Knižnica. – ISSN 1335-7026. – Roč. 10, č. 11-12 (2009), s. 23 
Dostupné na internete: 
<http://www.snk.sk/swift_data/source/casopis_kniznica/2009/november_december/22.pdf> 
 
BDF4 
Stasselová, Silvia: Zasadnutie výboru sekcie IFLA – Management of Library Associations Section 
v Bratislave. 
In: Knižnica. – ISSN 1335-7026. – Roč. 10, č. 4-5 (2009), s. 3-8 
Dostupné na internete: <http://www.snk.sk/swift_data/source/casopis_kniznica/2009/april_maj/03.pdf>  
 
BDF5 
Stasselová, Silvia: Zasadnutie výboru sekcie IFLA – Management of Library Associations Section 
v Univerzitnej knižnici v Bratislave v dňoch 12. – 14. februára 2009 (úvodný príhovor). 
In: Knižnica. – ISSN 1335-7026. – Roč. 10, č.3 (2009), s. 3 
Dostupné na internete: <http://www.snk.sk/swift_data/source/casopis_kniznica/2009/marec/03.pdf> 
 
 



 
 
BDF6 
Stasselová, Silvia: Zasadnutie sekcie MLAS IFLA, 14. – 16.2.2008, Granada, Španielsko 
In: Knižnica. – ISSN 1335-7026. – Roč. 9, č. 3 (2008), s. 31-32 
Dostupné na internete: <http://www.snk.sk/swift_data/source/casopis_kniznica/2008/marec/31.pdf>
 
BDF7 
Stasselová, Silvia: Činnosť Jána Čaploviča v Zväze slovenských knihovníkov. 
In: Studia Bibliographica Posoniensia. – ISSN 1337-0723. - Roč. 2007, č. 1 (2007), s. 100-101 
Dostupné na internete: <http://www.ulib.sk/files/Publikacie/SBP/sbp_I_2007.pdf> 
 
 
BEF  Odborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch 
BEF 1 
Stasselová Silvia: Úspešný versus neúspešný marketing knižníc. 
In: Nájdime knižnice. Seminár na tému marketing knižníc. – Martin : SNK, 2010. – nestr. 
Dostupné na internete: <http://www.sakba.sk/dokumenty/2010/marketing-kniznic.pdf> 
 
BEF 2 
Stasselová Silvia: Knihovníctvo Slovenskej republiky - aktuálne trendy a perspektívy 
In: Aplikácia čipovej karty ako multifunkčného preukazu v rezorte školstva, dopravy a kultúry. Zborník 
prednášok z medzinárodnej konferencie. – Bratislava : EMtest-SK, 2010 – nestr. 
Dostupné na internete:  
<http://www.emtest-sk.sk/images/stories/emtest/zbornik/emtest_knihovnictvo_sr.pdf> 
 
BEF 3 
Stasselová Silvia: Úloha profesijných združení v lobovaní pre knižnice - medzinárodné versus 
slovenské skúsenosti. 
In: Public Relations a lobovanie pre knižnice. – Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica, 2008. – 
nestr. 
Dostupné na internete: http://www.svkbb.sk/zbornik2008/obsah.htm 
 
 
EDJ  Prehľadové práce, odborné preklady v časopisoch a zborníkoch 
 
EDJ1 Stasselová, Silvia: Alexandrijský manifest o knižniciach, informačná spoločnosť v pohybe. 
 In: Knižnica. - ISSN 1335-7026. - Roč. 11, č. 10 (2010), s. 15-16 
 
EDJ2 Stasselová, Silvia: Manifest IFLA/UNESCO o internete. 
 In: Knižnica. - ISSN 1335-7026. - Roč. 11, č. 9 (2010), s. 44-45 
 
EDJ3 Stasselová, Silvia: Manifest IFLA/UNESCO o multikultúrnej knižnici. 
 In: Knižnica. - ISSN 1335-7026. - Roč. 11, č. 10 (2010), s. 7-8 
 
EDJ4 Stasselová, Silvia: Manifest IFLA/UNESCO o školských knižniciach, školská knižnica vo výučbe 
 a vzdelávaní pre všetkých. 
 In: Knižnica. - ISSN 1335-7026. - Roč. 11, č. 9 (2010), s. 43-44 
 
EDJ5 Stasselová, Silvia: Manifest IFLA/UNESCO o verejných knižniciach. 
 In: Knižnica. - ISSN 1335-7026. - Roč. 11, č. 9 (2010), s. 41-43 
 
EDJ6 Stasselová, Silvia: Smernica IFLA pre digitálne referenčné služby. 
 In: Knižnica. - ISSN 1335-7026. - Roč. 11, č. 10 (2010), s. 9-14 
   
EDJ7 Stasselová, Silvia: Stanovisko IFLA k autorským právam v digitálnom prostredí. 
 In: Knižnica. - ISSN 1335-7026. - Roč. 11, č. 4 (2010), s. 11-13 

EDJ8 Stasselová, Silvia: Vyhlásenie IFLA o knižniciach a intelektuálnej slobode. 
 In: Knižnica. - ISSN 1335-7026. - Roč. 11, č. 10 (2010), s. 16-17 



 

EDJ9 Stasselová, Silvia: Vyhlásenie IFLA o knižniciach a trvalo udržateľnom rozvoji. 
 In: Knižnica. - ISSN 1335-7026. - Roč. 11, č. 10 (2010), s. 17 
 

GII  Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich 
kategórií 
 
GII1 Stasselová, Silvia: Namiesto úvodu k manifestu IFLA/UNESCO o multikultúrnej knižnici. 
 In: Knižnica. - ISSN 1335-7026. - Roč. 11, č. 10 (2010), s. 6 
 

 
Celoslovenské odborné aktivity KIC v rokoch 2007 - 2010 

 
Vedúca KIC, Ing. Silvia Stasselová realizovala množstvo prednášok na odborných fórach, 
príspevky v zborníkoch sú uvedené v zozname publikačnej činnosti KIC v predošlej časti. 
 
Ing. Silvia Stasselová, vedúca KIC, bola v rokoch 2007 - 2010 členkou Ústrednej knižničnej 
rady SR, poradného orgánu Ministra kultúry SR. 
 
Dňa 27. novembra 2008 sa z iniciatívy KIC SvF v priestoroch Stavebnej fakulty STU konala 
celoslovenská porada riaditeľov akademických a univerzitných knižníc na Slovensku, na ktorej 
sa zúčastnil aj Prof. Ing. Schlosser, PhD, vedúci služobného úradu Ministerstva školstva SR, 
a Prof. RNDr. Turňa, PhD, riaditeľ CVTI SR. Účastníci navštívili nové priestory KIC SvF STU. 
 
Minister kultúry SR menoval Ing. Silviu Stasselovú, vedúcu KIC SvF, za predsedníčku 
grantovej komisie MK SR pre akvizíciu knižníc pre rok 2009 a následne aj pre rok 2010. 
 
Vedúca KIC, Ing. Stasselová v rokoch 2008 - 2010 priebežne vykonávala úlohy v rámci 
Ústrednej metodickej rady pre knižnice STU, do ktorej bola menovaná Rektorom STU v roku 
2008, pre oblasť vízie a používateľský komfort knižníc na STU.  
 
Vedúca KIC, Ing. Silvia Stasselová v roku 2009 realizovala aktivity v rámci pracovnej skupiny 
Slovenskej národnej knižnice pre marketing a riadenie knižníc, s celoslovenskou pôsobnosťou.  
 
Ing. Silvia Stasselová, vedúca KIC, bola dňa 9.12.2009 štvrtý krát po roku 1999 opätovne 
zvolená slovenskou odbornou knihovníckou komunitou do čestnej volenej pozície 
predsedníčky Spolku slovenských knihovníkov, na ďalšie volebné obdobie 2010 – 2013.  
 
Uvedená volená pozícia v najstaršom a najväčšom profesijnom knihovníckom združení na 
Slovensku zaručuje pre Knižnicu a informačné centrum SvF zvýhodnenú pozíciu voči všetkým 
potenciálnym partnerom, sponzorom, spolupracujúcim organizáciám a médiám a tiež 
významne prispieva k šíreniu dobrého mena Stavebnej fakulty a zároveň celej STU. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Členstvo v redakčných radách odborných časopisov v rokoch 2007 - 2010 
 
Ing. Silvia Stasselová, vedúca KIC, bola v rokoch 2007 - 2010 členkou redakčnej rady 
odborného knihovníckeho časopisu Knižnica, ktorý vydáva Slovenská národná knižnica 
v Martine. http://www.snk.sk/?casopis-kniznica
 
Vedúca KIC, Ing. Silvia Stasselová bola dňa 9. decembra 2010 zvolená za členku redakčnej 
rady odborného časopisu IT Lib – Informačné technológie a knižnice, ktorý vydáva CVTI SR – 
Centrum vedecko-technických informácií SR. http://www.cvtisr.sk/itlib/
 
 

Významné návštevy v KIC SvF v rokoch 2007 - 2010 
 
KIC SvF za Slovenskú technickú univerzitu  v Bratislave iniciovala v rámci európskeho projektu 
Excelentná univerzita návštevu 2 významných zahraničných knihovníckych expertov na 
Slovensku a na pôde Stavebnej fakulty STU: 
 
V júni 2008 navštívil KIC Jens Thorhauge, riaditeľ Danish Agency for Libraries and Media  
 z Kodane, z Dánska. Téma prednášky: Knižnice v znalostnej spoločnosti – výzvy a stratégie. 
http://www.bibliotekogmedier.dk/english
 
V septembri 2008, v deň 5. výročia otvorenia KIC v nových priestoroch, knižnicu navštívil 
významný zahraničný hosť Duane Webster, výkonný riaditeľ Asociácie vedeckých knižníc 
USA, elitnej asociácie najvplyvnejších amerických univerzitných knižníc: http://www.arl.org
Duane Webster ohodnotil Knižnicu a informačné centrum SvF vysokou známkou kvality. 
 

 
 

Foto: 20.9.2008 – zľava: 
Duane Webster, výkonný riaditeľ Association of Research Libraries v USA na návšteve KIC SvF, 

Ing. Silvia Stasselová, vedúca KIC SvF a Prof. Ing. Peter Turček, PhD., prodekan VaV SvF STU 
 
 

http://www.snk.sk/?casopis-kniznica
http://www.cvtisr.sk/itlib/
http://www.bibliotekogmedier.dk/english
http://www.arl.org/


 
 
 

 
 

Foto: 20.9.2008 – zľava: 
Prof. Ing. Peter Turček, PhD., prodekan VaV SvF STU, 

Ing. Silvia Stasselová, vedúca KIC SvF a Duane Webster, výkonný riaditeľ Association of Research 
Libraries v USA na návšteve KIC SvF, pri prehliadke archívu Evidencie publikačnej činnosti SvF 

 
 
Dňa 14. februára 2009 navštívili Knižnicu a informačné centrum SvF zástupcovia 
najvýznamnejších knihovníckych asociácií na svete, ktorí zasadali na výbore IFLA v Bratislave: 
- Michael Keith Fiels, výkonný riaditeľ American Library Association www.ala.org
- Janice Lachance, výkonná riaditeľka Special Libraries Association www.sla.org
a zástupcovia asociácií z Veľkej Británie, Nórska, Chorvátska, Španielska, Fínska, SRN. 
 

 
 

Foto: 14.2.2009 – zástupcovia významných knihovníckych asociácií sveta na návšteve v KIC SvF 
 
 
 
 

http://www.ala.org/
http://www.sla.org/


 
 

Medzinárodné odborné aktivity KIC v rokoch 2007 - 2010 
 

Vedúca KIC, Ing. Silvia Stasselová, bola zvolená do medzinárodného výboru Sekcie IFLA – 
International Federation of Library Associations and Institutions pre volebné obdobie 2007 – 2011, 
ktoré sa na základe rozhodnutia ústredia IFLA v Haagu predĺži až do roku 2013. 
http://www.ifla.org
 
V roku 2009 bola členmi medzinárodného výboru zvolená do funkcie tajomníčky sekcie IFLA MLAS a 
zastupuje Slovenskú republiku ako nehonorovaný funkcionár – IFLA Officer, pričom sa jedná 
o historicky prvé zastúpenie v tomto rozsahu v doterajšej histórii slovenského knihovníctva. 
 
Pri tejto príležitosti uverejnilo Ministerstvo kultúry a cestovného ruchu SR (dnes Ministerstva kultúry 
SR) tlačovú správu na svojej webstránke, ktorú si prevzali tlačové agentúry a viaceré slovenské médiá. 
 
Tlačová správa Ministerstva kultúry a cestovného ruchu SR  
(dnes Ministerstva kultúry SR) okrem iných informácií uviedla: 

Po prvý krát v histórii slovenského zastúpenia v orgánoch IFLA totiž Slovensko, zastúpené Ing. Silviou 
Stasselovou, získalo status IFLA Officer, ktorý prináleží len 100 zástupcom IFLA zo 150 krajín sveta. 
IFLA Officer je čestná nehonorovaná funkcia IFLA. Tým sa slovenská zástupkyňa dostala medzi 
vrcholných svetových zástupcov knižničných asociácií a do najvyšších orgánov tejto federácie. 

Minister kultúry a cestovného ruchu SR Daniel Krajcer oceňuje úspech Slovenska na medzinárodnej 
knižničnej scéne: „Je to veľký úspech pre „malé“ slovenské knihovníctvo, že práve jeho zástupca získal 
takú dôveru vrcholných profesionálnych orgánov IFLA“, skonštatoval minister Daniel Krajcer. 

Plné znenie tlačovej správy je dostupné na linke: 
http://www.culture.gov.sk/aktuality/tlacova-sprava-ministerstva-kultury-a-cestovneho-ruchu-
sr2#ISLkRs9eopllHfvTQSPf9A
 

 
Prednášky na odborných konferenciách a seminároch v zahraničí v rokoch 2007 - 2010 

 
Vedúca KIC, Ing. Silvia Stasselová, v rokoch 2007 – 2010 prednášala na viacerých 
medzinárodných odborných konferenciách a seminároch, na základe pozvania organizátorov 
alebo v rámci vyslania Ministerstvom kultúry SR ako expert za Slovenskú republiku:  
Praha, Česká republika (2007), Miláno, Taliansko (2008), Astana, Kazachstan (2008), Praha, Česká 
republika (2009), Tuhelj, Chorvátsko (2010), Budapešť, Maďarsko (2010), Stellenbosch, Juhoafrická 
republika (2010). 
   
Poznámka k správe o aktivitách KIC za roky 2007 - 2010: 
 
Štatistické údaje o návštevnosti študovne KIC a evidencii ohlasov publikačnej činnosti pracovníkov SvF 
v správe o aktivitách KIC za roky 2007 – 2010 sú uvedené k dátumu 16.12.2010, pričom do konca 
kalendárneho roka je ešte očakávaný ich nárast. 

Ohlasy publikačnej činnosti pracovníkov SvF za rok 2010 v citačných databázach Web of Knowledge 
a SCOPUS budú vzhľadom na dynamický charakter procesu citovania publikácií kontinuálne pribúdať. 

 
Autor: Ing. Silvia Stasselová, vedúca KIC SvF 
V Bratislave, dňa 16.12.2010 

http://www.ifla.org/
http://www.culture.gov.sk/aktuality/tlacova-sprava-ministerstva-kultury-a-cestovneho-ruchu-sr2#ISLkRs9eopllHfvTQSPf9A
http://www.culture.gov.sk/aktuality/tlacova-sprava-ministerstva-kultury-a-cestovneho-ruchu-sr2#ISLkRs9eopllHfvTQSPf9A

